inBrasschaat
BREDABAAN 358
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2930 Brasschaat - Tel. 03/651 83 71 - Fax. 03/651 95 28

Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag gesloten.
ZZZEUDVVFKDDWVH¿OPFRP      LQIR#EUDVVFKDDWVH¿OPFRP
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zaterdag 1 oktober

dag v/d klant

PROMO

word U extra verwent.

Najaarscatie 2022 geldig van 1/10 t.e.m. 31/12

Voor elke klant
een roos.

Dat is
slim gezien!

*RXGVPLG-XZHOLHU$OOHEDWWHULMHQ

P. Van der Auwera

Uitzonderlijke voorwaarden voor uw
2e paar indoor, outdoor of allround
progressieve glazen

$XJXVWLMQVOHL7HO UHFKWRYHUGH3RVW ZZZÀDQGHUVGHVLJQHUVEH

Celebrating
30 years

multifocale
brillenglazen

MEESTERLIJK IN BINNEN
& BUITENVERLICHTING

T. 03 633 09 88
LQIR#RMKEHZZZRMKEH
%UHGDEDDQ%UDVVFKDDW

WEG MET DE BTW!
LAATSTE DAGEN!

Nog t.e.m. 30/9/2022

Bestel nu uw veiligheidsdeur en ontvang
uitzonderlĳke kortingen*
SHOWROOM: DI T/M ZA VAN 10.00 TOT 18.00 UUR
T. 03 652 02 09 | M. 0496 544 744 | Bredabaan 715, 2930 Brasschaat
info@lichtmeester.com | lichtmeester.com |

artanddesignbrasschaat

*actie enkel geldig bĳ appartementsdeuren die besteld zĳn tussen 01/08/22 en
30/09/2022

INFO@TAKI.BE - WWW.TAKI.BE - 03/646.13.78 - BREDABAAN 340 - 2930 BRASSCHAAT
SLOTENMAKERĲ - VEILIGHEIDSDEUREN - KLUIZEN - TOEGANGSCONTROLE - (KOGELWEREND) STAALSCHRĲNWERK
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Gebit
gebroken?

Klaar terwijl U wacht

Met garantie
Vakkundige herstelling
Alle breuken + reiniging
Ook ‘s avonds en tijdens weekend
Afhalen mogelijk

03/653 37 51

Brechtsebaan 274, 2900 Schoten, nabij kruispunt Botermelk

TOEN DE DIEREN NOG SPRAKEN
LEZING DOOR JOERI CORTENS

FEMMA BRASSCHAAT CENTRUM
Om iedereen de kans te geven het stadhuis van Antwerpen
te bezoeken hebben we een 2de bezoek ingericht. Het
gaat door op zaterdag 3 december in de namiddag. We
bezoeken enkel het stadhuis omdat een combinatie met
de kathedraal niet optimaal te regelen viel. We bezoeken
het stadhuis van 15u15 tot 17u. We vertrekken ofwel aan
de eindhalte met tram 3 (eindhalte Carrefour) om 14u, ofwel kom je rechtstreeks naar het trefpunt voor de gids om
15u. Waar? Bĳ de boom op de hoek van de Grote Markt en
de Wisselstraat. De kostprĳs is 10€. De groep mag max. 20
personen tellen. Inschrĳven kan bĳ Lieve Dielens - tel 0486
84 01 15. Vermeld bĳ het reserveren of je rechtstreeks naar
Antwerpen gaat of met de groep per tram gaat. Ook naam
en tel.nr. rek. nr.BE28 1030 4543 9720. Femma Brasschaat
Centrum

Groenarbeider, deeltĳds, gemotiveerd, ervaren, zelfstandig werken,
kunnen werken met kettingzaag, snoeigereedschap is een must. Divers
takenpakket ook onderhoudswerken bedrijfsparken, onkruidbestrijding, Tel. 0475 672 426



Te koop: 150cd zonder hoesje + 48 onverpakt. Verzameling
wandelstokken m.
crystal artwerk. V.S.L.
Tel. 03/646 75 65

Donderdag 20 oktober 2022 om 20 u, CC Hemelhoeve,
zaal Thĳs, Azalealaan 1, Brasschaat Een grappige natuureducatieve comedy-voorstelling door Joeri Cortens over
de communicatie tussen mensen, dieren, planten, … in
geuren en kleuren … en wat er zoal kan mislopen. Apen
apen apen na? Gaan spinnen op het web? Twitteren (blauwe) vogeltjes zelf wel eens? En vooral … wat bakken we
er zelf van? Zĳn we beland in een communicatie-revolutie
of verstaan we elkaar steeds minder? Joeri Cortens (1976)
is een Belgische bioloog. Hĳ werkte als veldmedewerker
van het departement Biologie van de Universiteit Antwerpen. Sinds 2006 is hĳ als educatief medewerker verbonden aan natuurorganisatie Natuurpunt. Hĳ is bekend als
presentator van het televisieprogramma “Wild van dieren”
op VTM. Daarnaast was Cortens van 2015 tot en met 2016
als medepresentator te zien van het VIER-programma “Het
zĳn net mensen”. Sinds 2015 is Cortens een wekelĳkse gast
bĳ het Radio 2-programma “De Weekwatchers”. Kostprĳs:
8 euro voor leden, 10 euro voor niet-leden Info/inschrĳvingen:
- Telefoon: 0476 45 20 43;
- Website: www.cultuursmakers.be/brasschaat;
- E-mail: brasschaat@cultuursmakers.be .

Middenstand M-t-H organiseert op
zaterdag 1 oktober 2022

E E N AV ON D M A R K T
Gezellige markt met lokale handelaars en creatievelingen

Vanaf 17 tot 22 uur
IN DE KERKEDREEF

WWW.MIDDENSTANDMTH.BE
Zondag 18 december 2022 - Gezellige Kerstmarkt op het Zegeplein

VIND VANDAAG NOG DE
JOB DIE BIJ JOU PAST!

brasschaat.be/
vacatures

Meer info via onze website en Facebookpagina

Wij zoeken Schoomaaktalent
schrijf je nog in voor 9/10/2022
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Cookies & Chocolates

!MBACHTELÖȩKEȩKOEKJESȩsȩ!MBACHTELÖȩKEȩPRALINESȩ
ȩ#ONlȩSERIEȩENȩSNOEPȩsȩ!MBACHTELÖȩKEȩCHOCOLADE
'ESCHENKEN
"REDABAANȩȩ-ARIAȩ4ERȩ(EIDEȩ"RASSCHAATȩsȩȩ
WWWCOOKIES CHOCOLATESBEȩsȩINFO COOKIES CHOCOLATESBE
$INSDAGȩTEMȩZATERDAGȩ Uȩ ȩ-AANDAGȩȩ:ONDAGȩGESLOTEN
steunt startende handelaars

Poolse mannen doen
renovatiewerk: bezetting, gyproc, betegelen,
parket, schild., afbraakw.
Nederlandstalig. Gr. prĳsoff. referen. 0496/084
168-0496/637 978

Alivio by Jeane - therapeutische massage
in een oase van rust te
Brasschaat, boek nu je
afspraak online via www.
aliviobyjeane.com of bel
0485 817 624

KLOKKENATELIER
Hands On Time

MAAND VAN
DE KLANT
5 JAAR
GARANTIE

Restauratie & Herstelling

Antieke klokken
*HFHUWLÀFHHUGNORNNHQPDNHU
2930 Brasschaat

0475/48 44 44
LQIR#+DQGV2Q7LPHEH

ZANDSTRALEN

adviesprijs
999

A
T
G

A

Daarom is
Line fan
van Argenta

www.HandsOnTime.be

9 kg
1400 t/m

Nu aan:

MIJN BANK LEGT MIJ
ALLES RUSTIG UIT

969

*

Wasmachine AXLR86XU946
6HULH3RZHU&DUH*URRWGLVSOD\
g.2,QYHUWHUPRWRU8QLYHUVDO'RVH6WDUWXLWVWHO
3UR6HQVH6WRRP$TXD&RQWURO$QWUDFLHWSDQHHO
MDDUQDUHJLVWUDWLHRSDHJEH

Krĳg tot 60% korting
op een BergHOFF-artikel
naar keuze
(uit de display in de winkel).*
*Deze BergHOFF-actie is geldig van 01/10/2022 t.e.m. 31/10/2022.
Zolang de voorraad strekt. Zie voorwaarden in de winkel.

Bredabaan 1007 - 2930 Brasschaat / Maria-ter-Heide
Tel. 03/663 57 25 - info@electroquirijnen.be - www.electroquirijnen.be

Word ook fan
op argenta.be

LUCHTGOMMEN
TRAPPEN - MEUBELEN
DEUREN
…
*UDWLVRႇHUWH
Vrijblijvend plaatsbezoek
CONTACTEER ONS
0475.46.70.60

WWW.AIR-CONCEPT.BE

Voor de
restauratie
van al uw
antieke
meubelen
Restauratieatelier
Paul Goyvaerts
0496 - 43 68 54

Zo simpel kan het zijn.
Zo simpel kan het zijn.
Brasschaat-Centr.: Steven De Schepper – Bredabaan 460
03 / 653 16 00 - FSMA 112180 – O.N. 0841.319.996
Brasschaat-Kaart: Zakenkantoor Rust - Lage Kaart 342
03/651.36.47 - fsma 111368 - O.N. 0.508.654.736
Donk - Mariaburg: Danis Wouter BV - Kapelsesteenweg 321
03/665.05.83 - fsma 109655 - O.N. 0537.220.246
Maria-ter-Heide: Steven De Schepper - Bredabaan 995
03/633.38.47 - fsma 112180 - O.N. 0.841.319.996
Wuustwezel: Kurt Mertens - Bredabaan 495
03/669 70 40 - fsma 104725 - O.N. 0.748.732.211
Zie ook www.argenta.be
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Nu: 4 jaar garantie op alle nieuwe installaties

KLASSIEK IN DE KAPEL
KAPELLMEISTER
PER CANTO E VIOLINO

© Ewan Torrekens

Zondag 2/10 om 11u – Sint-Jozefskapel
VRIEND 12 euro / VVK 14 euro / KASSA 16 euro
Parels uit de Duitse en Weense barok. Met dit
programma focust het ensemble Kapellmeister zich
op de geestelijke cantates uit de Duitse Hoogbarok.
Uit de Weense hofkapel klinken parels van de violist
Bertali en de reiziger Froberger. Enkele welgemikte
opera-aria’s zorgen tenslotte voor een lach en een traan.

CULTUUR NA DE NOEN
DE BONANZAS OLD-TIME FAVOURITES

© Johannes Vande Voorde

Dinsdag 4/10 om 14u – Theater Hemelhoeve
VRIEND 12 euro / VVK 14 euro / KASSA 16 euro
De Bonanzas zijn voor het samenstellen van het
repertoire voor hun nieuwe show ‘Old-time favourites’
niet meer op zoek gegaan naar de letter, maar naar
de geest van de sixties. The Kinks, The Stones, The
Hollies en vele andere bands scoorden hun grootste
hits misschien wel net na de sixties en toch blijven
deze nummers op-en-top hetzelfde gevoel uitstralen.

Automatiseren, herstellen en plaatsen van alle poorten,
hekken en rolluiken, alle merken.
Zowel bestaande als nieuwe installaties.
Tel: 0496 33 57 13
Kapelsesteenweg 169, Ekeren
info@poortenhersteller.be
BTW: 0508 496 071

www.poortenhersteller.be

Het GELAAT
van
BRASSCHAAT

LEUE & TINE EMBRECHTS
KAMELEONIE

© Diego Franssens

Woensdag 5/10 om 15u – Theater Hemelhoeve
VRIEND 4 euro / VVK 6 euro / KASSA 8 euro
Voor iedereen vanaf 6 jaar!
Leonie heeft een speciale ziekte. Ze noemt het
Kameleonitis. Ze leeft zich altijd zo hard in in een
verhaal, dat ze even iemand anders wordt.
Een reus zonder broek, een vredelievende draak,
HHQVFKLMWHQGHÀDPLQJRDOOHVNDQ
Tine Embrechts leeft zich zo hard in,
dat ze Leonie wordt.

ANNE WOLF: QUATUOR

Donderdag 13/10 om 20u – Theater Hemelhoeve
VRIEND 10 euro / VVK 12 euro / KASSA 14 euro
Anne Wolf wist altijd haar zeer persoonlijke
universum te behouden door muziek te componeren
en arrangeren voor haar eigen Trio. Haar nieuwe
repertoire markeert een lichte wending naar
modernere muziek, waarbij melodieën altijd de
hoofdrol spelen en exotische geuren achterblijven ...

ANNA’S STEEN: NEEF

Zaterdag 22/10 om 15u & 19u – Theater Hemelhoeve
VRIEND 4 euro / VVK 6 euro / KASSA 8 euro
Voor iedereen vanaf 4 jaar!
Een verhaal vol plezier en ironie over twee vrienden
die heel verschillend zijn en elkaar niet kunnen
missen. Wolf is iets van plan en Hond weet van niets.
Als dat maar goed komt …
Gebaseerd op de beestig geestige verhalen over
Wolf en Hond van Sylvia Vanden Heede.

Meer info op
www.cultuurcentrumbrasschaat.be of in
onze driemaandelijkse gratis brochure
03.650.03.40 – cultuurcentrum@brasschaat.be

Bĳ het begin van het nieuwe schooljaar kwam Francis Dierckxsens in het nieuws. Francis is leerkracht
godsdienst en geschiedenis in de derde graad van
het Sint-Michielscollege. De reden waarom Francis
in het nieuws kwam, is omdat hĳ één van de zeer
weinige nog lesgevende paters is. Via de radio
deed hĳ een oproep naar mogelĳke collega-paters
die voor de klas staan. Er kwamen enkele reacties
en daaruit bleek dat ze in ons land toch slechts op
één hand te tellen zĳn.
Velen onder jullie hebben misschien les gekregen
van Francis. De 52-jarige leerkracht is intussen ook
halftĳds pedagogisch directeur in het college.
“Godsdienst is mĳn roeping, geschiedenis mĳn
passie”, zegt Francis. De man die inwoont in het
college, zag in zĳn 24-jarige carrière heel wat leerlingen passeren die later bekendheid verwierven.
Denken we maar aan hockeyer Felix Denayer, zeiler Sébastien Godefroid en basketballer Jean-Marc
Mwema. Maar ook de Bazart-broers Simon Nuytten
en Olivier Simons passeerden de klas van Francis.
Dierckxsens liep zelf school in het Sint-Michielscollege. In 1987 trad hĳ in bĳ de Norbertĳnen in
Averbode en in 1994 werd hĳ tot priester gewĳd.
Hĳ studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven.
Francis heeft ook een grote belangstelling voor de
geschiedenis van Brasschaat. Zo stelde hĳ de familie de Baillet-Latour te boek. Maar hĳ beschouwt
het als zĳn hoofdopdracht jongeren kritisch te leren
nadenken. Het moeten niet altĳd bekende namen
worden. Wĳ leveren vooral jongeren af die op hun
eigen bescheiden manier een mooie bĳdrage aan
de samenleving leveren”, zegt Francis die tĳdens
zĳn carrière de omslag naar de digitale wereld heeft
gemaakt. “Als er dan toch één positieve kant aan
corona is geweest, dan is het wel dat het digitale in
een stroomversnelling is geraakt. Ik dacht altĳd dat
ik met pensioen zou gaan met het krĳt en het bord.
Maar dat zal alvast het geval zĳn”, aldus Francis.
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Aﬂoop verstopt of je kraan
kapot, bel nu Klus & Zo.
0499/103 000

Te huur: Ruimte voor vrĳ
beroep te St Job. Tot. opp
19m2. Voor coaching,
logopedie, boekhouding... Voor inlichtingen:
Gsm 0486 361 995

Ruime Studio Nieuwpoort 4p +garage te
huur. Zeezicht. Vlakbij
winkelstraat & strand.
Slaaphoek 2p, zetelbed
2p, complete keuken, Wiﬁ
60-75€/n.
Gsm 0486 361 995
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Te koop: Scootmobiel
Carpo 4 vanaf eind september - 2de hands ± 7j
oud in goede staat - 600
euro - te bekĳken en of af
te halen Van Hemelrĳklei
53, 2930 Brasscchaat contact 0478 667 478

mu daeng Thai Take away Brasschaat


Te koop: kant en klaar
droog brandhout,thuis
gebracht 0495 914 096

Calpe te huur - prachtig
appart. 2/4 pers., zeedijk, gr. terras zeezicht,
zonkant, Tv Vl., wiﬁ, alle
comfort. Vrij vanaf nov.
03/326 13 87

(HQFXOLQDLUHHUYDULQJPHWGHƅMQVWHLQJUHGL¢QWHQ
HQYHUVEHUHLGH7KDLVHJHUHFKWHQ
8NXQWQXRQOLQHEHVWHOOHQYLD
www.mudaengbrasschaat.be of tel. 0492 92 26 00
Openingsuren
woe.-zo. 17.00-21.00 uur ma. en di.JHVORWHQ

.DSHOVHVWHHQZHJ
%%UDVVFKDDW

WIJ AANVAARDEN CONSUMPTIECHEQUES

Opnieuw feest in
Winkelcentrum
Donk Patio
Parfumerie en schoonheidssalon Parfas & Welfas
vieren hun 15de verjaardag, in
een volledig vernieuwde winkel
nog wel. Weer een pareltje aan
de kroon van Donk Patio! Een
bloemetje van voorzitter, Marc
Perin, aan Jennifer Fasen mocht
uiteraard niet ontbreken.

D+V
De Cuyper – Van Roy

NAREKA WANDELINGEN
Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids, duren 2 à 3 uur. Inschrĳven is niet nodig, deelname is gratis
en iedereen is welkom!
Za 01.10.2022° Grenspark - Kriekelareduinen. Start: 14u tot
17u, parking Hazeduinen, 1ste Verdelingsweg 6, 4654 RT Putte NL. Thema: Wandelen van top naar top. Gids: Fred Severin
Zo 09.10.2022 Grenspark - Withoefse Heide. Start: 10u,
parking De Vroente Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout.
Thema: Herfst in het bos. Gids: Hilde Balbaert
Za 15.10.2022° Grenspark - Ravenhof-Moretusbos. Start:
14u tot 17u, Kasteel Ravenhof, Oud Broek 4, 2940 Stabroek. Gids: Fred Severin
° wandeling in samenwerking met IVN

Mevrouw Sonja Van Ham is de winnaar van de
wedstrijd ‘win een etentje’ van Guldensporen
Brasschaat. Op 11 juli hing zij de leeuwenvlag uit en werd ze door een onschuldige hand
uitgeloot. Voorzitter Frederik Pieters en penningmeester Ellen Samyn overhandigden haar
een waardebon van een Brasschaats restaurant.

Sanitair - Verwarming - Hernieuwbare Energie
,ĞƌƐƚĞůůŝŶŐͲKŶĚĞƌŚŽƵĚͲZĞŶŽǀĂƟĞͲEŝĞƵǁďŽƵǁ

Gehabiliteerd gasinstallateur en
ŐĞĐĞƌƟĮĐĞĞƌĚtĂƌŵƚĞƉŽŵƉŝŶƐƚĂůůĂƚĞƵƌ͘

Van Roy Philippe
+32 477 95 11 10

De Cuyper Bart
+32 478 25 54 08

EĞĞƌǀĞůĚĞŶϱϴͻϮϵϯϬƌĂƐƐĐŚĂĂƚ

U bent van harte welkom op onze volgende activiteit. Op 8 oktober organiseren we de filmavond ‘De slag om Voeren’ met
inleiding door Bart de Valck, oud-woordvoerder van het Taal
Aktie Komitee. De vertoning start om 20u in theater Hemelhoeve (gemeentepark). Inkom 5 euro, een drankje inbegrepen.
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by Belinda

GROEPSTENTOONSTELLING
2021-2022

BRASSCHAATSE KUNSTKRING ’T BLAD

Nieuwe formule bij Indonesisch restaurant Bless
Ruim een jaar lang was Indonesisch restaurant Bless aan de Bredabaan 168 één van de meest knusse restaurants
in Brasschaat. Na een zomerstop zijn ze opnieuw geopend, maar dan met een nieuwe formule. Dat wil zeggen een
uitgebreide kaart en alleen nog een take-away en delivery. Tevens verzorgen ze catering op uw locatie voor elke
gelegenheid met of zonder bediening. Het restaurant zelf is alleen nog te boeken voor private events.
2RNLV%OHVVRႈFLHHOYHUNRRSSXQWYDQ,QNEUHZ&RႇHHGDWLVGHNRႈHYDQVWHUUHQFKHI6HUJLR+HUPDQ
Bestellen bij Bless kan online via de website, of via de eigen bestelapp. Langskomen of bellen kan natuurlijk ook.
3UR¿WHHUWLMGHOLMNYDQ10% korting. Bezorging is vanaf € 40 gratis voor Brasschaat.
7HYHQVEH]RUJW%OHVVLQ(NHUHQ6FKRWHQ.DSHOOHQ.DOPWKRXWHQ6FKLOGH6PDNHOLMNHWHQ-

www.blessbybelinda.be
%UHGDEDDQ%UDVVFKDDWWHOLQIR#%OHVV%\%HOLQGDEH
2SHQPDDQGDJGRQGHUGDJYULMGDJHQ]RQGDJYDQWRWXXU=DWHUGDJYDQWRWXXU

Paul De Beenhouwer Marcel Janssens Leo Dom
Gisela Bertels Jeanne Van Heurck Gerda Beniest
Lydia Balliauw Istvan Deceuninck

Van 1 tot 9 oktober 2022

Galerie Van den Weyngaert
Antverpiagebouw
Sint-Antoniuslei 95-97 ͻ Brasschaat
Telkens van 11.00u. tot 17.00u.
GRATIS TOEGANG

AANNEMER KOOPT

appartementsgebouwen, oude woningen,
projectgronden, afbraakpanden, bouwgronden,...

BESTE PRIJS,
SNELLE AFHANDELING!

0487/286 430

Zaal De Polygoon viert 100 jaar op 9 oktober 2022
Dankzij een groep enthousiaste vrijwilligers zijn de zaal en de vereniging de
ODDWVWHMDUHQHQRUPJHJURHLG(ULVQXHHQPRRLDDQERGYDQHYHQWVHQ¿OPYHU
toningen in De Polygoon. De gelijknamige vzw wil de zaal doen heropleven en
ook de geschiedenis alle eer geven in dit bijzondere feestjaar.
:HNHUHQWHUXJLQGHWLMGYyyURPGHJHVFKLHGHQLVYDQGH]DDO'H3RO\
JRRQ .DSHOOHL0DULDWHU+HLGH WHYHUWHOOHQ%LMGHHUNHQQLQJYDQ%HOJLsLQ
ZDVKHWJHELHGZDDUQX0DULDWHU+HLGHLVGHHOVHHQPLOLWDLURHIHQWHU
rein met de naam Polygoon, wat “veelhoek” betekent.
Vanaf het invoeren van de dienstplicht in 1913 groeide dit gebied uit tot een
volwaardig militair kamp met dienstplichtigen, militaire infrastructuur en veel
legeractiviteiten. Al snel openden talrijke cafés in de buurt hun deuren. Op het
hoogtepunt van de militaire aanwezigheid telde men hier meer dan 50 cafés.
In 1919 begon aalmoezenier De Ridder met een campagne om een “thuis”
voor de soldaten te bouwen buiten het kamp. Onder het voorzitterschap van
%DURQGHOOD)DLOOHNZDPGH%HOJLVFKH6ROGDWHQNULQJWRWVWDQG,QZHUG
DDQ GH .DSHOOHL HHQ KXLV DDQJHNRFKW HQ YHUYROJHQV LQJHULFKW DOV NOHLQH FL
nema en biljartzaal. De nieuwe zaal werd De Kring gedoopt.
+HWJHERXZEUDQGGHDILQHQKDG]ZDDUWHOLMGHQRQGHUGHERPEDUGH
PHQWHQ LQ  'DQN]LM YHOH SODDWVHOLMNH JLIWHQ NRQ KHW JHERXZ WHUXJ RS
gebouwd worden. Vanaf de jaren 70 veranderde alles. De stoomtram werd
vervangen door de elektrische tram en nadien door een buslijn. De militairen
konden nu gemakkelijker huiswaarts.
De Militaire Kring werd een cinema en ontmoetingsruimte voor iedereen. De
KHHU/RRVNRFKWLQKHWJHERXZHQVFKRQNKHWDDQGHSDURFKLHJHPHHQ
VFKDSYDQ0DULDWHU+HLGH9HHUWLJMDDUODQJZDV'H.ULQJGHWKXLVYRRUYHU
schillende verenigingen. Maar de zaal bleek in 2010 niet meer te voldoen aan
de brandvoorschriften. De Kring sloot de deuren en de parochie was in 2012
van plan om De Kring te verkopen.
2QGHULPSXOVYDQ/XWJDUW6PHNHQVRQWVWRQGHHQZHUNJURHSYDQHQWKRXVLDVWH
PHQVHQGLH]LFKLQ]HWWHQRPGLWPRRLHHUIJRHGWHUXJRSWHERXZHQHQWHOD
WHQKHUOHYHQ2QGHUPHHU(+9DQ7KLOORDUFKLWHFW6WLMQ0HUWHQVWRHQPDOLJ
EXUJHPHHVWHU'LUNGH.RUW0DUFHO6WR௺HOHQGHGHNHQLMKHW%LVGRPHQKHW
bouwbedrijf Van Roey zetten zich er mee achter.

8LWHLQGHOLMNNRFKWGHJHPHHQWHHLQGVHSWHPEHUGH]DDOYDQKHW%LVGRP
+HW JHERXZ ZHUG JRHG JHwVROHHUG KHW GDN YROOHGLJ YHUQLHXZG HQ GH ]DDO
werd ook toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers. Er verrees eveneens
een nieuwe ontmoetingsruimte of foyer die nu ook dienst doet als ingang van
de zaal.
'HQDDPYDQGH]DDOYHUDQGHUGHYDQ'H.ULQJQDDU'H3RO\JRRQ'HJH
lijknamige vzw zet sinds november 2018 haar schouders onder dit project
bestaande uit een podiumzaal met 216 zitjes en een ontmoetingsruimte.
Nu staat een ploeg vrijwilligers klaar om deze bijzondere geschiedenis verder
WH]HWWHQPHW¿OPWRQHHOIDPLOLHIHHVWMHVPX]LHNRSWUHGHQVOH]LQJHQFXUVXV
VHQHHQEUHLHQKDDNFDIpHQ]
.RUWRPHHQSODDWVZDDUPHQVHQHONDDUZHHUNXQQHQRQWPRHWHQYRRUGHYRO
gende 100 jaar.
0HWGHYRRUXLWEOLNQDDUKHWMDULJEHVWDDQRQWVWRQGELQQHQGHEHVWXXUV
ploeg van De Polygoon vzw vorig jaar ook het idee om terug te keren naar
de oorsprong en de voormalige cinemazaal te doen herleven. Met behulp van
sponsoring en crowdfunding werd het grootste deel van het nodige budget
YRRUGH¿OPDSSDUDWXXUELMHHQJHEUDFKW,QGH]RPHUYDQZHUGHQLQGH
]DDOHHQJURRWVFKHUPYDQPELMPHHQSURIHVVLRQHOHSURMHFWRUHQDDQ
JHSDVWHDXGLRJHwQVWDOOHHUG'H3RO\JRRQZHUNWHVDPHQPHW$OSKD+LJK(QG
LQ0DULDWHU+HLGHYRRUGHLQVWDOODWLHHQRQGHUVWHXQLQJ
+DOIVHSWHPEHURSHQGH&LQHPD3RO\JRRQGHGHXUHQPHWVLQGVGLHQ¿OP
elke week op dinsdagavond en eenmaal per maand ook op vrijdagavond en
]RQGDJYRRUPLGGDJ (HQ HQWKRXVLDVW WHDP YDQ  YULMZLOOLJHUV ]RUJW GRRUOR
pend voor de vlotte werking van de cinema.
Zondag 9 oktober viert De Polygoon haar honderdjarig bestaan met onder
PHHUHHQUHFHSWLHHHQWHQWRRQVWHOOLQJRYHUGHJHVFKLHGHQLV¿OPXLWGHRXGH
GRRV NRUWH PX]LNDOH  RSWUHGHQV HQ DOV NHUV RS GH WDDUW KHW RSWUHGHQ YDQ
-RKDQ.DOLID%DOVRPXLQGHJURWH]DDO$OOHDFWLYLWHLWHQGLHGDJ]LMQJUDWLV
7XVVHQXHQXNDQLHGHUHHQYULMHHQNLMNMHNRPHQQHPHQLQ'H3RO\
goon. Voor het optreden van Kalifa kost een ticket 20 euro, te bestellen via
mail op depolygoonvzw@gmail.com of 0468 49 72 50.
0HHULQIRUPDWLHZZZGHSRO\JRRQFRPKWWSVWLFNHWVGHSRO\JRRQFRP

KALLIGRAFIE LESGEVER GEZOCHT VOOR
DE REMISE.



Reeds jaren richten we,
met succes, cursussen
kalligraﬁe in. We zĳn
op zoek naar een ervaren lesgever om onze
cursisten mee te begeleiden. Heb je hiervoor
interesse? Voor alle informatie kan je terecht
op het secretariaat van
EVA vzw De Remise,
Graaf Reusensdreef 1,
2930 Brasschaat, Tel.
03 651 24 87 – senioren@brasschaat.be



Ik zoek: oude koersﬁetsen, brommers & motorﬁetsen voor uitoefening
hobby. Staat onbelangrĳk. 0486 998 400



BEZOEK ONZE

WEBSITE
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Bridgeclub
Kalmthout en Brasschaat
Geïnteresseerd in bridge?
Te koop: drumstel (als
nieuw) volledig in orde/
Enkele malen gebruikt.
P.O.T.K. 0495/161 464



20 lessen op woensdagavond
van 19u30 tot 21.30 u
Afwisselend theorie en praktĳk

Start: 26 oktober 2022

Ik zoek gratis spullen
v. rommelmarkt. Gratis
ophalen. 0485/300 437

Waar: Kalmthout, Kerkeneind 20

Schilder., gypr., lamin. all,
sorten bezett. schilderkl.
Gr. Pr off. 0467/327 615

Kostprĳs: € 99, cursus inbegrepen
Lesgever: Guy Vervloessem
info: Jef Van Ginneken, 0494 64 00 55




Jongeman zoekt werk
als tuinman, afwasser,
strijken en poetsen.
0471/541 931


voldoende parkeerplaats

jefvanginneken@gmail.com
Jongeren < 25 jaar die de cursus afmaken en zich inschrĳven in één
van onze clubs, krĳgen de helft van het cursusgeld terugbetaald

Ontruimingen van huis,
app., magazĳnen, enz. Bel
Klus & Zo. 0499/103 000



O p r i tt e n , t e r ra s s e n .
Nieuw aanleg en reparaties. Gratis. offerte.
0493/651 522


Goedk. afbreken van uw
tuinhuis, garage en afvoeren. Gr. off. 0487/715 534



ALGEMENE
KARWEIWERKEN
Bezettingswerk,
metsel, riool, gyproc, kelderdichting,
dak rooﬁng als ook
kaleien van gevels,
enz. Aan lage prĳzen,
45 jaar ervaring. Tel.

0473/951 897

Brasschaat wint regionaal petanquetornooi
Onder de stoere eiken van PC Hemelhof namen 50 ploegen deel aan het Regionaal Petanquetornooi van de Sportregio Noorderkempen. Een hele dag lang genoten 150 sportievelingen van de petanquecompetitie. De Brasschaatse ploeg De Duvels (Guy Anthonissen,
Roland Simons en Roger Verbelen) werd de trotse nummer 1. Schepen van sport Adinda
Van Gerven dankte de Brasschaatse club voor de toporganisatie. Reeds vele jaren is TC
Hemelhof gastheer van dit regiotornooi waarvan sport, spel én gezellig samenzĳn de krachtlĳnen zĳn. Een mooie promotie voor onze sportieve gemeente, aldus de schepen.

L

Rijbegeleiding Krüger
Positieve coaching door zeer ervaren rijinstructeur.
Focus op defensieve en zelfstandige rijstijl.
Slechts € 100 voor 2 uur rijles
of examenbegeleiding.
Reeds 35 jaar een uitzonderlijk slaagpercentage!

ZZZULMEHJHOHLGLQJNUXJHUEH
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ALLE BEUKENHAGEN EN TUINPLANTEN
WWW.TUINENHAAGPLANTEN.BE
WWW.SIERGRASSENKOPEN.BE
Info en prijzen zie www.tuinenhaagplanten.be
Tuin- en haagplanten Westmalle
6&+(3(56',-.:(670$//(
7HO
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TENTOONSTELLING KUNSTKRING ’T BLAD
Van 1 tot 9 oktober stelt de Brasschaatse kunstkring ’t Blad
tentoon in Galerie Van Den Weyngaert in het Antverpiagebouw, St Antoniuslei 95-97 te Mariaburg, Brasschaat. De
kunstkring werd opgericht in 1995 door Paul De Beenhouwer.
Een achttal kunstenaars komen wekelĳks samen in het oud
atelier Hendrik Luyten te Brasschaat om kunst te creëren. Er
worden vele technieken toegepast: olieverf, pastel, acryl,
aquarel, gouache, houtskool, potloodtekeningen, pentekeningen, krĳttekeningen, graﬁek, gemengde techniek enz.
Elke kunstenaar werkt volledig zelfstandig op ﬁguratieve basis. Abstracte kunst wordt niet beoefend.
Vandaag zĳn deze kunstenaars blĳ hun resultaten te kunnen voorstellen aan het grote publiek tĳdens hun jaarlĳkse
tentoonstelling. 69 werken zullen te zien zĳn. Iedereen is van
harte welkom van 11.00 tot 17.00 u.
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NIEUWE WINKEL VOOR
HANS ANDERS IN WUUSTWEZEL
Wuustwezel is een nieuwe winkel rijker. Optiekketen Hans Anders opent op woensdag 28
september een vestiging in het centrum van Wuustwezel. De nieuwe winkel is te vinden aan
de Bredabaan 439 en is zes dagen per week geopend. Met een parking voor de deur, een
groot aanbod in (merk)monturen en het allernieuwste interieur, kijkt het winkelteam ernaar
uit om óók de inwoners van Wuustwezel en omstreken te kunnen helpen met een mooie,
betaalbare bril, zonnebril of lenzen.
Groot assortiment
De nieuwe winkel beschikt over een ruim winkeloppervlak van circa 94 m2 en in de winkel
worden bijna 1000 monturen gepresenteerd; modellen uit de vertrouwde Hans Anders
FROOHFWLHHQGHQLHXZVWHFROOHFWLHVYDQWRSPHUNHQ]RDOV5D\%DQ7RPP\+LO¿JHU/DFRVWH
en Vogue. Bezoekers vinden er ook de innovatieve DRIIVE sportbrillen collectie, ontwikkeld
door Hans Anders in samenwerking met World Tour wielerteam DSM. Het pand is ingericht
conform het nieuwste winkelconcept van de optiekketen; met een modern en fris, maar ook
gezellig interieur.
Beter bereikbaar voor klanten in Wuustwezel en omstreken
Het gaat goed met Hans Anders. Tegen alle trends in groeit de optiekketen en wordt het aantal vestigingen geleidelijk uitgebreid. Barry Oosting, Retail Manager België:
“In de afgelopen jaren, zijn we in België geleidelijk doorgegroeid
maar nu maar liefst 142 winkels. Zo hebben we ervoor gezorgd
dat we echt in iedere regio goed bereikbaar zijn voor onze klanten. Deze winkel is daarvan een goed voorbeeld. Natuurlijk
konden inwoners eerder terecht in Kalmthout of Hoogstraten, maar we zagen dat er ruimte was voor
een mooie optiekwinkel in Wuustwezel. Ik ben
er trots op dat we deze winkel nu ook kunnen openen en het enthousiaste team
van deskundige collega’s veel succes.”
Opening met feestelijke actie
'H ZLQNHO ZRUGW Rႈ
FLHHO JHRSHQG RS
woensdag 28 september met een
feestelijke actie: gratis glazen bij aankoop van een montuur. De actie loopt
tot en met zaterdag 15 oktober.
Hans Anders raadt aan om vooraf
een afspraak te maken voor een
oogmeting via hansanders.be.

%UHGDEDDQ:XXVWZH]HO

Ter nagedachtenis aan Danny Nagels
Zorg- en buurtboerderĳ Meander heeft afgelopen zomer een mooie gift ontvangen van het
“theatergezelschap Nagels Met Koppen”. Deze extra middelen zĳn zeer welkom.
Nadat bezieler en acteur Danny Nagels in het voorjaar plots is overleden heeft het theatergezelschap noodgedwongen haar activiteiten
moeten stopzetten. Daarop besloten de ouders van Danny Nagels om
de resterende gelden van het gezelschap te schenken aan een goed
doel en zo kwam men bĳ Meander terecht.
Zorg- en buurtboerderĳ Meander is onderdeel van OLO-Rotonde vzw
en is gelegen in Hoogboom/Kapellen. Hier biedt men zinvolle dagbesteding en therapie aan voor mensen met een zorgvraag.
Dankzĳ deze mooie gift heeft Meander de mogelĳkheid gevonden om
afgelopen zomer een nieuw therapiepony aan te kopen. Mona is een
prachtige mini tinker van 8 jaar en voelt zich al helemaal thuis op Meander. Mona is zeer sociaal
en wordt graag geknuffeld door de cliënten. Nadat haar training achter de rug is zal ze volledig
ingezet worden in de therapie op de boerderĳ. We zĳn er zeker van dat Mona nog vele harten
zal doen smelten.
Onze warme dank gaat dan ook uit naar de familie van Danny Nagels en het theatergezelschap.
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TE KOOP: DRIEWIELER TANDEM
Elektrisch
ondersteunde
driewieler-tandem.
NIEUW!
Nieuwprĳs +€ 5.000
Vraagprĳs: ±€ 4.000
Tel. 0494/505 528

Roca
aanhangwagens
okkasie - 0473/193 453
Zandvliet

Elke vrijdag
‘Afterwork Aperitivo’
Café des Amis
met gratis hapjes van 16u tot 18u.
Tot vrijdag!
Miksebaan 77 - 2930 Brasschaat
steunt startende handelaars

DAVIDSFONDS ACADEMIE

LEZINGENREEKS “VIJFTIG VROUWELIJKE
INTERNATIONALE KUNSTENAARS”
DOOR CHRISTIANE STRUYVEN
Vrĳdagen 14, 21, 28 oktober en 18, 25 november 2022 van
14 tot 16 uur. Waarom zĳn veel vrouwelĳke kunstenaars
minder succesvol dan hun mannelĳke collega’s? Ontdek
in vĳf delen de grote sociaal-maatschappelĳke veranderingen, de nieuwe kunststromingen en de ‘condition féminine’. Je reist in deze cursus van het Parĳs van 1850 over
het naoorlogse New-York naar de kunst van vandaag. Een
unieke cursus waarin je kennismaakt met o.a. Berthe Morisot, Frida Kahlo, Joan Mitchell, Cindy Sherman, Louise
Bourgeois, Julie Mehretu en hun tĳdgenoten. Chritiane
Struyven studeerde rechten in Leuven en kunstgeschiedenis in Cambridge. Sinds 2009 is ze gids voor Bozar en geeft
ze voordrachten over 20e-eeuwse schilderkunst voor de
Koninklĳke Bibliotheek van België, het Museum DhondtDhaenens en het Musée Picasso (Parĳs). Prĳs: € 72 voor
DF-leden; anderen betalen € 82. Plaats: Ons Middelheem,
Bredabaan 425, 2930 Brasschaat.
Opgelet! Inschrĳven: Niet via onze plaatselĳke afdeling,
maar via de website www.davidsfonds.be/activiteiten-detail-page/602/vrouwelĳke-kunstenaars-na-1850. Inschrĳvingsgeld overschrĳven op rekeningnummer BE51 7350
2299 6462 van Davidsfonds Academie, met vermelding
van codenummer AC22-BR220.

Gezocht garage met
stroom of kleine werkruimte 30/40 m². 0473
390 488


Te koop: te tenoveren
woning op een bouwgrond van 2261 m2. Rustige locatie aan de rand
van Gooreind. Vraagprĳs
450000 euro. Te bezichtigen na afspraak op nr
0478 760 890 na 18h.



Ontbijtactie Casa Callenta
Casa Callenta verwent jullie op zondag 9 oktober 2022 met
een ontbĳt. We zorgen voor een mooi pakket, verpakt in een
individuele doos. Bestel uw ontbĳt vanaf 29 aug. via onze
website www.casacallenta.be of sms/whatsapp 0497 327 127.
Betaal uw bestelling, met vermelding: ontbĳtactie + naam, op
rekening van Casa Callenta: BE95 9730 6816 4358. Factuur
v.a. € 30: neem contact op casacallenta@bielebale.be. Kom
zondag 9 oktober je ontbĳt afhalen tussen 8u30 en 11u, Augustĳnslei 78 - Brasschaat. Geef ons een adres en we komen
in Brasschaat, Schoten, Kapellen en Ekeren het pakket tussen
9u en 11u met plezier aan de deur afzetten. Casa Callenta organiseert ontmoetingsmomenten voor mensen met kanker en
hun omgeving. Met deze steun vergoeden wĳ onze werkingskosten.Verzorgd kinder-ontbĳt met verrassing: € 10. Verzorgd
volwassenontbĳt: € 15. Extraatje Fles cava 20 cl: € 5 - 75 cl: € 10

www.candlelightbar.be
MEISJES GEVRAAGD

Gezocht: winkelbediende voor in slagerĳ. Ervaring niet nodig. Uren in
samenspraak.
0494 456 736

Dagen o.v.t.k.

ZEER GOEDE VERDIENSTE


Goedkoop vellen van
bomen en afvoeren, gratis off. 0487/715 534



Wezelsebaan 256 - 2900 Schoten - 0484/026 431
OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 19u TOT…

Natuurlijke professionele verzorging aan
huis door een ervaren
schoonheidsspecialiste.
Approaching Nature 0478 735 227

HULP NODIG
VOOR UW TUIN?
0486/482 666

Luc geeft reeds 20 jaar de

BESTE PRĲS

voor de volledige opruiming van kelder tot zolder van uw eigendom.
Snelle afhandeling, contante betaling!

0487 286 430

Te koop: 4 prachtige
armstoelen gebiesd uit
grootm. tĳd. 0486/991 910

SCHILDER
NODIG ?

Doe een beroep op
Luc Hendrickx en zijn team:
meer dan 20 jaar ervaring in alle
soorten schilder-, behangen pleisterwerken op maat.
Neem vandaag contact op:
luc.hendrickx@be.belfor.com
0476 609 925
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LOKAAL
CENTRAAL
www.lokaal-centraal.be
Nieuw platform voor gezonde en lekkere maaltijden
aan huis. Wekelijks op woensdag een nieuw menu
online te bestellen. Afhalen of levering mogelijk.
Check snel onze nieuwe site. 1... 2... 3... aan tafel!
Verse producten, zonder bewaarmiddelen.
Menu woensdag 28 september
 Paprikasoep: € 5.00/liter
 Rundbrochette, zuiderse ratatouille
en gebakken aardappeltjes
Portie volwassen: € 14.00
Portie kinderen: € 8.00
Menu woensdag 5 oktober
 Wortel - pompoensoep: € 5.00/liter
 Gehaktballetjes in tomatensaus,
witte selder en puree
Portie volwassen: € 14.00
Portie kinderen: € 8.00
Bestellen kan makkelijk online via:
www.lokaal-centraal.be of 0460 97 24 09

Te koop: Instapklaar gelijkvloers appartement
met zuidtuin nabij centrum Brasschaat, Donksesteenweg 48, 2 slaapkamers, 2 badkamers, 167
m² bewoonbare ruimte,
695.000 EUR. Meer info:
Immoweb of philip.peeters@soslaw.be.




Containerpark service. Ophaling van grof
vuil steenpuin hout etc
voor het containerpark
kleine en grote hoeveelheden, leegmaken
kelders, zolder, woningen. Vrĳblĳvende offerte
0491 758 399

Terrasreparaties: Aanleg en heraanleg van
terrassen, uitslijpen van
slechte voegen en heropvoegen van terrrassen,
vervangen van kapotte
tegels, putdeksels, ... en
plaatsen van boordstenen enz. Gratis offerte.
0491/883 597

Herfstconcert
van Harmonie De Jonge Scheuten
Harmonie De Jonge Scheuten uit Wuustwezel nodigt je
van harte uit op hun herfstconcert in G.C. Kadans, Achter
d'Hovenplein 15 te Wuustwezel op 8 oktober om 20 uur.
Dit wordt voor deze harmonie een heel speciaal concert omdat dit tevens het afscheidsconcert zal zĳn van hun dirigent
Raf Van Looveren.
Als solist stellen wĳ die avond Lorenz Havermans voor, een
begenadigd euphoniumspeler.
Zie dat je erbĳ bent, want het wordt voor hen allen een feestelĳke en prachtige avond.
Mail jouw reservatie naar reservaties@dejongescheuten.be.
Ook telefonisch kan aanmelden bĳ het secretariaat via het
nummer 03/669 96 89 of koop uw kaart bĳ een van hun muzikanten.
Kaarten kosten in vvk € 10. Add betaal je € 12.
Wĳ vertrouwen erop u te mogen verwelkomen op deze geweldige avond.

Bezoek onze website
EUDVVFKDDWVHÀOPFRP
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inBrasschaat

Alle info over deze activiteiten
op uitinvlaanderen.be

WORKSHOP ‘SAMEN STERK, JIJ EN JE
NETWERK’ (18-99 JAAR)
Leven doe je samen. Een kring van
mensen waar jij je goed bij voelt, maakt
je sterker. We staan stil bij wie in jouw
netwerk zit, wat je netwerk voor jou
betekent en wat jij voor hen betekent. We
onderzoeken samen wat sterk is en wat
sterker kan. Breng gerust iemand mee!
Casa Callenta
3 oktober
CULTUUR NA DE NOEN - DE BONANZAS OLD-TIME FAVOURITES
De Bonanzas zijn voor het samenstellen
van het repertoire voor hun nieuwe show
niet meer op zoek gegaan naar de letter,
maar naar de geest van de sixties. Een
dynamische, nostalgische en sfeervolle
show met uiteenlopende golden oldies.
De Bonanzas vertolken al deze evergreens
met de juiste passie en energie.
Theater Hemelhoeve
4 oktober, 14:00
TINE EMBRECHTS, SAMUEL VEKEMAN
SEMELE UYTTENBROECK, KEN PICHAL,
EN ANTOON OFFECIERS - KAMELEONIE
(+6 JAAR)
Leonie heeft een speciale ziekte. Ze
noemt het kameleonitis. Ze leeft zich
altijd zo hard in in een verhaal, dat
ze even iemand anders wordt. Tine
Embrechts weet de vlam in de pan te
krijgen als Leonie. Feestelijke muziek
van vier live muzikanten swingt van het
ene verhaal naar het andere. Tekeningen
van Brasschatenaar Alain Verster, een
samenwerking met het MAS en teksten
van Dimitri Leue.
Theater Hemelhoeve
5 oktober, 15:00
BABYMASSAGE - SAMEN GENIETEN
Het best ontwikkelde zintuig van
jonge baby’s is... de huid! Door
lichaamsmassage kun je je baby
koesteren, knuffelen en er een unieke
en deugddoende relatie mee creëren.
Babymassage is eenvoudig aan te leren.
Er is geen extra materiaal of speciale
kennis voor nodig en het kost niets
behalve wat tijd. Met een korte instructie
kan je zelf op weg.
Huis van het Kind Brasschaat
vanaf 3 oktober

BASISCURSUS: OMGAAN MET AUTISME
Jijzelf, zoon, dochter, partner, kleinkind ...
kreeg (recent) de diagnose autisme. Je
hebt wellicht talloze vragen over hoe het
nu verder moet. Dan is deze basiscursus
iets voor jou. Aan de hand van uit het
leven gegrepen voorbeelden geven we je
meer inzicht in het autistisch waarnemen,
denken, voelen en gedrag. Er is ruimte
voor concrete vragen van elke deelnemer.
De cursus is bedoeld voor persoonlijk
betrokkenen en personen met autisme.
CC Brasschaat
start 3 oktober

DE SCHRIJFWIJZEN: HET GROOT DICTEE
HERUITGEVONDEN
Creatief Schrijven vzw, de krant De
Standaard en de Vlaamse bibliotheken
dagen iedereen uit om mee te spelen met
De Schrijfwijzen. Géén klassiek dictee
vol tongbrekers en hersenkrakers, wél
een ludiek en laagdrempelig taalspel
voor iedereen die van het Nederlands en
taalraadsels houdt.
De winnaar van elke bibliotheek gaat aan
de haal met een exclusief cadeau! Schrijf
vooraf in.
Hoofdbibliotheek
7 oktober
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BRASSCHAAT
1000m² Schoenen - Lederwaren - Reisartikelen

Jhay

Floris Van
Bommel

LIU-JO

Hispanitas

Webshop: www.framandi.be

10% KORTING
bĳ afgifte van deze bon

BRASSCHAAT
Niet cumuleerbaar met andere kortingen.
Geldig tot en met 31 oktober 2022

Bredabaan 757 | 2930 Brasschaat | Tel. 03 337 07 30 | Ruime gratis parking bĳ de winkel
OPEN: ma. 13.30 tot 18.30 u., di. - vrĳ.: 9.30 tot 18.30 u., zat: 9.30 tot 17.30 uur |

framandi_schoenen
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Deelfietsen Donkey Republic kleuren
Brasschaats straatbeeld
Snel van A naar B? Spring eens op een (elektrische) ﬁets!
Met de komst van het deelﬁetsennetwerk Donkey Republic
is dat makkelĳker dan ooit.
Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding, voorziet
in een deelsysteem van 1650 e-bikes in heel de regio Antwerpen en in het Waasland. Brasschaat, dat heel wat verkeershinder mag verwachten, doet mee aan dit uitgebreide
netwerk en investeerde zelf ook in deelﬁetsen. Schepen
van mobiliteit en duurzaamheid, Goele Fonteyn, motiveert
de Brasschaatse burger om woon-werk-verplaatsingen of
verplaatsingen naar trein- of tramstations te maken op een
duurzame manier. Zo bespaar je heel wat ﬁleleed, vermĳd je
dure brandstofprĳzen en ben je verlost van parkeerproblemen. Vanaf september kan je op verschillende plaatsen in
Brasschaat de 50 gewone deelﬁetsen spotten in het straatbeeld, vanaf november ook de 57 elektrische. Zien we jou
binnenkort ook op deze coole oranje ‘ezeltjes’?
www.donkey.bike
https://oosterweelverbinding.be/vlot-door-de-werken/
alles-binnen-trapbereik
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ONDERHOUD &
HERSTELLINGEN
ALLE MERKEN
60
GARAGE

DE MEYER

Miksebaan 132
Tel. 03 651 59 31
www.garagedemeyer.be
info@garagedemeyer.be

Dakwerken, pannen,
roofing, alle karweien.
0489/717 125

Zaaien van nieuwe gazons en herstellen van
oude gazons. Gr. off.
0487/715 534

Terras groen en je oprit is
ook niet te doen. Bel Klus
& Zo. 0499/103 000


Dakwerken kleine en
grote herstellingen dakpannen roofing schouwen etc 0491 758 399

-KINDER-



GEZOCHT: Oude emaille
reclameborden in gelĳk
welke staat. Kĳk eens op
zolder, tuin of kippenhok.
Ook interesse in oude
reclamevoorwerpen uit
voormalige garages,
brouwerĳen, kruidenierswinkels.
GSM 0479 709 158

SPULLENBEURS
BASISSCHOOL BLOEMENDAAL
Paalstraat 309-Schoten

ZONDAG
2 OKTOBER 2022
10u00 tot 13u30

Babyspullen, speelgoed, fietsen en kledij (Alles tot 12 jaar)
STANDEN IN OPENLUCHT, DOCH OVERDEKT

GRATIS INKOM
Ouderraad Bloemendaal
https://sites.google.com/view/kinderspullenbeurs

Investeerder zoekt:
woningen, appartementen, gronden,
renovatieprojecten,...
Middenstand M-t-H organiseert op
zaterdag 1 oktober 2022

E E N AV ON D M A R K T
Gezellige markt met lokale handelaars en creatievelingen

Snel verkopen, correcte prijs,
onmiddelijk voorschot,
geen makelaarskosten
& eindeloze bezoeken?
Tel: 0475/84.14.31
Mail: info@nvjt.be

Vanaf 17 tot 22 uur
IN DE KERKEDREEF
Meer info via onze website en Facebookpagina

WWW.MIDDENSTANDMTH.BE
Zondag 18 december 2022 - Gezellige Kerstmarkt op het Zegeplein
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Centrale verwarming

Ivo De Cock BVBA
Installatie: Verwarming & sanitair,
Onderhoud & herstellingen,
Geurdetectie & Camera Inspectie
Ontstoppingen
,AGEȩ+AARTȩȩsȩȩ"RASSCHAAT
"TWȩ"%ȩsȩȩȩsȩIVODECOCK OUTLOOKCOM
4Vȩsȩ'6/ȩsȩ#ERGAȩNRȩ  .

Herstellingen en eigen
ontwerpen: Juwelier
Denys & Cs. Bredabaan
246, Brasschaat. 03/430
20 83 www.denys-co.be


www.Bomenpatrickgeerts.be
Vellen en snoeien van
gevaarlijke bomen, coniferen m. eig. hoogtewerk, frezen van stronk.
0495/223 863

Wĳ kopen boeken aan.
0473 982 564



Aankoop alle wagens.
Met schade hoge kilometers bijna nieuw camionettes ook voor export BESTE PRĲZEN VD
STREEK. 0491 758 399


@ rap moet gaan bel:
klus & Zo. 0499/103 000

Ophalen van oude electrische toestellen en oude
metalen. 0495/789 031


Caravan te koop gevraagd: liefst in gde
st. Mag oud zĳn.
0495/529 527

Gezin met 2 kinderen
zoekt oppas die de kinderen van school/onthaalmoeder ophaalt en
naar activiteiten brengt.
Bel 0489 306 305 papa



Reparaties alle ramen

UIT DE HAND TE KOOP
DEURNE: Ter Heydelaan 318 – appartement 3de V
met : keuken, woonkamer, badkamer, 2 slaapkamers
waarvan 1 met terras, lift / EPC 275 = C.

v. nieuwe incl. plaatsen
alu, pvc, hout. Gratis off.
0493651 522

Zie onze beschikbare woningen op:

www.notarisdeferm.be

Zwerfvuilactie en huldiging van zwerfvuilvrijwilligers
als startsein voor de week van de duurzame gemeente
Als kick-off voor de week van de duurzame gemeente werden de vele zwerfvuilvrĳwilligers die Brasschaat telt zondag bedankt door de schepen van afvalbeleid Myriam Van
Honste met Brasschaatse kadobonnen. Dat als blĳk van
dankbaarheid voor deze Brasschatenaren die de gemeente
elke dag mee onderhouden en het zwerfvuil bannen uit het
straatbeeld. De week van de duurzame gemeente wordt
afgesloten met een klimaathappening in De Leerexpert
Peerdsbos te Brasschaat op 24 september.
“Het zou mooi
zĳn mochten de
zwerfvuilvrijwilligers overbodig zĳn. Spĳtig
genoeg zĳn er
nog altĳd burgers die geen
respect
voor
ons openbaar
domein
hebben”, zegt schepen Myriam Van
Honste. “Gelukkig hebben we
een groot aantal vrĳwilligers
die hun steentje
willen bĳdragen voor een proper Brasschaat. Een welgemeende dank u wel!”
Met een gezamenlĳke zwerfvuilactie hebben de tientallen
vrĳwilligers achteraf ook nog een grondige schoonmaak
gehouden in het park zelf. In totaal werden er 16 zakken
verzameld waarbĳ per zak 3 euro aan het BOS+ geschonken zal worden


Te huur: gerenv app Bbn
209 V4, lift, grt terras, 1
grte slpk, kkn, badk, living, eethk, €750. Tel. 03
652 17 12 Vrĳ 01/11.

Notarisassociatie
DE FERM en VAN OOSTVELDT,
Ringlaan 15, 2170 Antwerpen-Merksem
Tel. 03/645 40 44
www.notarismerksem.be

 & deuren, ook leveren
Alle tuinwerken, snoeien, hagen, onderhoud.
goede ref. 0474/453 834

Gevraagd: Oude bromﬁets, jukebox, ﬂipperkast,
buitenboordmotor, oude
benzinepomp boot, oude
wapens, reclameborden,
ect. +31 646 331 823

Ook toevallige passanten konden mee aansluiten en werden voorzien van het nodige materiaal om veilig aan de
slag te gaan met vuilruimen. Als extraatje kregen de vrĳwillige handen allemaal een ĳsje.
App voor vrĳwilligers
Om de registratie van alle zwerfvuil op te volgen gebruikt
gemeente Brasschaat een online platform. Zo kunnen de
zakken eenvoudig door de vrĳwilligers achtergelaten worden en krĳgt
de technische
dienst van de
gemeente een
melding
waar
de zakken kunnen
opgepikt
worden.
Die
app zal voortaan vervangen
worden
door
het 'Mĳn Mooie
Straat'-platform
in plaats van
WePlog
dat
voordien werd
gebruikt. Met de
nieuwe
versie
kunnen eenvoudig de sluikstort en de zwerfvuilcĳfers gemonitord worden. Via de app kunnen de zwerfvuilvrĳwillligers ook simpelweg een opruimsessies timen en registreren. Alsook bĳhouden hoeveel zakken er werden verzameld
en waar ze achtergelaten werden. Als aanvulling kan via
diezelfde app een melding van zwerfvuil en sluikstort doorgestuurd worden, eventueel met foto.

Verkoop of verhuurklaar zetten. Gratis off. Bel
Klus & Zo. 0499/103 000

Te koop: meisjesﬁets 12
jr. Gsm: 0497/881 551

Te koop gevraagd: aanhangwagen, mag werk
aan zĳn. Geen geremde.
0492/263 118

QQQQQQQQQQQQ

MEDISCHE PEDICURE
met ruime ervaring
Brasschaat

0496/87 87 26
QQQQQQQQQQQQ
Juf lagere school geeft
bĳles. 20j. erv. alle vakken. 0479/258 052


Tuinwerk en schilderen.
0466/464 299

LP’s, singles ik koop collecties jazz, pop tot klassieke cd’s, strips, boeken,
hiﬁ installaties, pick-ups,
verzamelingen. Beste
prĳs. 0475/376 496
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Gepensioneerde aannemer bouw doet nog
klusjes zoals kleine verbouwingen, metsel -en
betonwerken, terrassen
rioleringswerken ea Tel
0494 160 412



Ik koop: alles van Nintendo, Sega, Playstation. Ook
oud speelgoed, (oude)
strips, Panini, Pokemon/
Magic kaarten, verzamelobjecten, curiosa, oude
munten, LP’s, enz... Kortom,
hebt u iets leuk in de aanbieding: 0487 365 100

03 - 283 44 00



Ervaren gemotiveerde
tuinman, zoekt nieuw
cliënteel, voor regelmatig
onderhoud en aanplanting van tuinen. (omgeving Brasschaat) Werkzaam met eigen materiaal
en eventueel met meenam van tuinafval. GSM
0476 582 757

Wij ontzorgen u volledig bij de verkoop/verhuur
van uw woning in België en in Spanje.
www.wollaertvastgoed.be
Welkom in ons kantoor, Bredabaan 294, tegenover het A. Reussensplein, hoek De Zwaan.
Wij zijn geopend elke werkdag van 10 tot 13 uur en verder op afspraak.

DIENSTENCENTRA BRASSCHAAT
Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove - Eikendreef 18, Brasschaat
Tel. 03 663 77 07 - fax 03 663 89 67 - ldc.mthh@brasschaat.be
Ma 26/9: BINGO!
Di 27/9 om 14u: bloemschikken - thema ‘sfeervol warm’ (inschrĳven;
info benodigdheden via DC)
Do 6+20/10 om 09u30: PC club
Do 6+20/10 om 13u: Samana - bezigheidsclub
Do 6/10 om 14u: muzikale namiddag - Vlaamse & Nederlandse
schlagers – gezellig samenzĳn rond vrolĳke muziek
Ma 17/10 om 14u: SMUL - tompoes!
Do 20/10 om 13u30: Algemene Quiz met Andrea & Etienne
Di 25/10 om 14u: bloemschikken (meer info mbt thema & benodigdheden via DC)
Do 27/10 om 13u30: Marktboetiek Hilde - modeshow
Ma 31/10 om 14u: halloween-BINGO!
Elke DO: Beren Workshop – zij maken in oktober een ‘verlicht
Kerstboompje’
Elke VRĲ: Zentangle of Mandala

Dienstencentrum Vesalius - Prins Kavellei 77
Brasschaat - Tel: 03 650 25 72, ldc.vesalius@brasschaat.be
Ma 3/10 om 14u: kletsmiddag met kletspot, wĳ reiken via de kletspot
thema’s aan om over te praten rond je persoonlĳke veerkracht, graag
op voorhand inschrĳven
Vrĳ 7/10 om 14u20: muzikaal optreden van Johan en Robert
Ma 10/10 om 14u: dansnamiddag met Brenda en Ronald
Di 11/10 om 13u: naai- en breiatelier Moeders voor Moeders

Dienstencentrum Antverpia - St Antoniuslei 95-97 - Brasschaat
Tel. 03 660 58 00 | ldc.antverpia@brasschaat.be
Ma 26/9 om 9u30: Aquarel - Nieuw: deze groep start ook met initiatie Olieverf
Ma 26/9 om 13u30: naald en draad
Di 27/9 - ochtend: digitaal spreekuur; je kan een half uur reserveren
Di 27/9 om 13u30: workshop gebruik van smartphone (Android)
Woe 28/9 om 9u30: Engelse conversatie - groep B
Woe 28/9 om 14u: workshop juweeltjes maken
Do 29/9 om 9u30: workshop macramé
Zat 1/10 om 14u: gemeentepark start van ‘warme Noorderkempen’
Ma 3/10 om 13u30: zangkoor mét samenzangmoment
Ma 3/10 om 20u: wĳkbabbel Mariaburg en Vriesdonk
Di 4/10: we doen iets gek om niet gek te worden…..
Woe 5/10 om 9u30: Engelse conversatie - groep A
Do 6/10 om 9u: NIEUW - Tekencursus
Vrĳ 7/10 om 14u: verhalenwandeling in park Brasschaat
Elke maan- en donderdag om 9u30: Gymnastiek, we werken met
10-beurtenkaart
Elke dins- en donderdagnamiddag: Petanque in ons parkje, bĳ
regenweer op overdekte baan
Voor alle verdere info, kan je steeds terecht in jouw dienstencentrum.
Voor alle verdere info, kan terecht in jouw dienstencentrum.

Laurent Liessens Notaris, opvolger Chris Celis ere-notaris,
Bredabaan 75, 2930 Brasschaat, Tel. 03/651 62 11,
Fax. 03/651 77 85, e-mail: info@notaris-liessens.be

UIT DE HAND TE KOOP
Al onze panden kan u bekijken op onze website:
www. notaris-liessens.be
QQQQQQQQQQQQ
Tuinwerken
Ronny Kanora
Aanleg, onderhoud,
snoeiwerken,
ontmossen gazon.
Vrĳblĳvende prĳsofferte
0477/306 423
ronny.kanora@telenet.be

4de

GENERATIE

DAK - GEVEL - ISOLATIE

QQQQQQQQQQQQ
Alle schilderwerken binnen en buiten door Poolse mannen. 0496/084
168-0496/637 978



Snoeien en vellen van
bomen, hoogtewerker
beschikb. goedkoop verwĳderen coniferen en laurier hagen Uitfr. stronken.
0498/714 812



Snoeien en vellen van
bomen. Met hoogtewerker of klimmen op moeilĳk bereikbare plaatsen.
Afvoeren van groenafval.
Vrĳblĳvende offerte
0491 758 399


Inkoop oud goud en
juwelen: Denys & Cs
Bredabaan 246,
Brasschaat. 03/430 20 83
www.denys-co.be

TOONZAAL (op afspraak)
Bredabaan 596 - 2930 Brasschaat

GSM: 0497 660 674
info@michielse-dakwerken.be
www.michielse-dakwerken.be

ZELFWERKEND PATROON - Vrijblijvend advies en prijsaanvraag!
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Reeds 40 jaar het vertrouwde adres:
:/.7%2).'ȩsȩ2/,,5)+%.ȩsȩ2!!-$%#/2!4)%
3#2%%.3ȩsȩ4%22!3/6%2+!00).'%.ȩsȩ,!-%,,%.$!+%.

25)-%ȩ4//.:!!,ȩ-µ

+OMȩLANGSȩINȩONZEȩSHOWROOMȩENȩONTDEKȩONSȩMOOIEȩGAMMAȩ
AANȩZONWERINGȩVANȩHETȩKWALITATIEVEȩMERKȩ6ERANO
"ELȩOFȩMAILȩVOORȩEENȩ'2!4)3ȩPRÖȩSOFFERTEȩȩȩȩsȩINFODEKEYSER GMAILCOM

Gezocht: PLAATSER VAN ROLLUIKEN, ZONWERINGEN & TERRASOVERKAPPINGEN
"REDABAANȩ ȩȩ"RASSCHAATȩ
/PENȩVANȩMAȩTMȩVRÖȩȩVANȩȩTOTȩUȩENȩVANȩȩTOTȩUȩsȩ:ATERDAGȩVANȩȩTOTȩU

&IETSȩ TEȩ KOOP Giant
mountainbike prima in
ORDEȩǒȩȩ



4Eȩ KOOPȩ  WIELERFIETS ȩ
GOEDEȩ STAATȩ Xȩ GEBRUIKTȩ
Muller. Ook kerstmis
GERIEFȩ Vȩ ALLERLEIȩ BOMENȩ
$IEPVRIESȩ KASTȩ METȩ GRO
te bak. Kolibriestraat 1
-ERKSEMȩ ȩ ȩ
ȩȩȩ



!PPȩ TEȩ HUURȩ ȩ SLKȩ GRȩ
TERRASȩ -ISHAGENȩ ǒȩ ȩ
KOSTENȩȩ


4EȩKOOPȩ-ERCEDESȩ%
ȩ BENZINE ȩ AUTOMATI
QUEȩȩ



4E ȩ H U U R ȩ 1 s l k a p p .
€700. Ter Rivierenlaan
 ȩ $EURNEȩ ȩ %0#ȩ ȩ
ȩ

4Eȩ KOOP skipak Brunotti
NIEUWȩ MTȩ ȩ ȩ SKIPAKȩ
$AREȩ "ȩ MTȩ ǒȩ 
STȩ ALSOOKȩ JASSENȩ MTȩ ȩ
0497/166 041



)Kȩ ZOEKȩ WERK poetsen.
ȩ

4Eȩ HUURȩ GRȩ GARAGEBOXȩ
!UGUSTÖȩNSLEIȩȩ
nathalie@vanende.be



!LGEMENEȩ OPRUIMWER
KEN ȩ HULPȩ INȩ BEDRIJVEN ȩ
chauffeur.
ȩ





4Eȩ HUURȩ LUXEȩ APPȩ "Bȩ
ȩ LIFT ȩ GRȩ LIVING ȩ ȩ SLK ȩ
ȩBADK ȩXȩTERRASȩ"RASSȩ
#ENTRUMȩ ǒȩ ȩ ǒȩ ȩ
KOSTȩȩ



0HXEHOPDNHULM
6FKULMQZHUNHULM



4EȩKOOPȩȩPERSȩLATTOmȩEXȩ
ǒ ȩMATRASȩǒȩINȩPERFȩSTȩ
ȩȩBELȩNAȩU
4Eȩ HUURȩ ȩ MODȩ GRȩ GE
meub. studios a. Palﬁjnz.
ǒȩȩȩ
4Eȩ KOOPȩ ȩ SLKSȩ APPARTE
MENTȩ ZICHTȩ OPȩ GOLFȩ "RAS
SCHAAT ȩGARAGEȩȩ
ȩ )--/ȩ WEBCODEȩ




)Kȩ ZOEKȩ WERK ȩ TUINWERK ȩ
KEUKENHULP ȩ KLUSJESȩ
ȩ



+DDJGRUHQV
5HQRYDWLHZHUNHQ
,QWHULHXULQULFKWLQJ

+HW,QQHPHQ
%UDVVFKDDW
7HO
*60

)KȩMAAKȩWEBSITESȩINȩBÖȩ
BEROEPȩ .IETȩ DUURȩ ȩ
ȩȩ

TUINENKRISHERREMANS.be
4UINAANLEGȩ ENȩ TUINONDER
houd; Snoeien en vellen
VANȩ BOMENȩ 0ROPERȩ MA
KENȩ VANȩ OPRITTENȩ 3TRON
ken uitfrezen; vrijmaken
VANȩ BOUWPERCELENȩ !AN
LEGȩ GAZONSȩ INZAAIEN ȩ
GRASMATTEN ȩ KUNSTGRASȩ
!ANLEGȩ VANȩ TOTAALPRO
jecten; Werkt ook met
onderhoudscontracten
'3-ȩ ȩ ȩ 


!ANKOOPȩ ANTIEKȩ BEEL
DEN ȩLUSTERS ȩKLOKKEN ȩZIL
VERWERK ȩOUDEȩBESTEKKEN ȩ
PORSELEIN ȩ ALLEȩ PRÖȩSKLAS
SENȩ 4ELȩ ȩ ȩ
5ȩ KANȩ OOKȩ ZAKENȩ MEE
BRENGENȩ ENȩ AANBIEDENȩ
in onze winkel. Alle info
op www.krisvoeten.be



6OORȩ EENȩ KLUSȩ GROOTȩ OFȩ
KLEINȩMOETȩJEȩBÖȩȩ+LUSȩȩ:Oȩ
zĳn. 0499/103 000


5URWERKBATTERÖȩTJESȩVER
VANGEN Juwelier Denys
ȩ # ȩ "REDABAANȩ  ȩ
"RASSCHAATȩȩȩȩ
WWWDENYS COBE

s


'OEDKȩ VERWȩ ENȩ AFVOE
RENȩVANȩCONIFERENȩENȩHA
GENȩ'RȩOFFȩȩ

DRINGEND
*(=2&+7
.RNV+XOSNRNV
.HOQHUVPY
-REVWXGHQWHQ09
%UDVVHULH
'H+RJH%RRP
+RRJERRPVWHHQZ
2350 Kapellen


Uw partner in
energiezuinige verwarming

Warmtepompen
Condensatieketels
leien | pannen | epdm | roofing | schouwen | gevels | goten | isolatie

Max Hermanlei 39 | 2930 Brasschaat | 03 605 60 10
www.vandyck-dakwerken.be | info@vandyck-dakwerken.be

Bel vandaag voor een
YULMEOLMYHQGHRႇHUWH

0468/116.116 %UHGDEDDQ%UDVVFKDDW
www.vanoch.be
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Bezoek onze showroom:
Brechtsebaan 459c
2900 Schoten

NIEUWBOUW GELIJKVLOERS APPARTEMENT
MET 3 SLAAPKAMERS TE KOOP
*HOHJHQDDQGH9DQ+HPHOULMFNOHL
 LQGHGRUSVNHUQYDQ%UDVVFKDDW
'HEHZRRQEDUHRSSHUYODNWHEHGUDDJWPð
 $FKWHUDDQEHYLQGW]LFKHHQWHUUDVYDQPð

Uw tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerken

Ontwerp, aanleg,
onderhoud en
renovatie van tuinen.

+HWDSSDUWHPHQWLVDIJHZHUNWPHWKRRJZDDUGLJH
 PDWHULDOHQHQYROJHQVGHUHFHQWVWHERXZQRUPHQ

0475/259 545
of 0472/233 044

MEER INLICHTINGEN:
CONTACTEER ONS OP 03 544 49 38

info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Elektriciteitswerken
gr. & klein, depannage,
herst., verl. 0498/289 024



Last van ongedierte
Muizen, ratten, mollen,
wespen tot Max 4 meter
hoogte Ik kom deze bestrĳden 0493 122 498

Slank, gezond en fit,
meer energie. doe mee
met de 10 dagen challenge. Gsm 0479/995 582



Te koop: brandhout 100
% gekliefde eik, 8 jaar
droog, huisgebracht, 320
euro per m³. 0495 212 337

DAVIDSFONDS BRASSCHAAT

LEZING “MYTHOLOGIE IN DE SCHILDERIJEN”
DOOR ROGER VAN DER LINDEN
Donderdag 13 oktober: 20:00. Waar komen de namen
Venus, Jupiter en Mars vandaan en waarom hebben die
hemellichamen juist die namen? Hiervoor moeten we op
onderzoek naar de Romeinse mythologie en al haar prachtige verhalen. Niet toevallig komen in het rĳke oeuvre van
Rubens al deze verhalen tot leven. Roger Van der Linden
is doctor in de wetenschappen en al 30 jaar enthousiast
en gediplomeerd stadsgids in Antwerpen en gids bĳ internationale cultuurreizen. Als vrĳwilliger werkt hĳ al 8 jaar in
het Rubenianum, het studiecentrum voor de Vlaamse kunst
van de 16e en 17e eeuw. Hĳ is reeds jaren lid van Volkssterrenwacht Urania als gepassioneerd amateur-sterrenkundige. Prĳs: In voorverkoop: € 12; DF-leden € 8; <25 jaar
€ 4. (Aan de kassa € 2 extra). Tĳd en Plaats: 20 u. Ons Middelheem, Bredabaan 425, 2930 Brasschaat.
Inschrĳven: activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of via
Ria Keysers 03 652 12 86
Betalen: op rekening BE46 4151 1669 3136 – Davidsfonds
Brasschaat, met de vermelding “Van der Linden”. Je bent
pas ingeschreven wanneer je betaald hebt.

Gezocht: oude polsuurwerken of zakhorloges,
mogen ook defect zijn.
Tel. Peter 0496/433 007



Gevraagd: ALLE WAGENS jong & oud, met
of zonder technische
controle. Erkende handelaar! T 0476/74.91.78.


Ik kom uw strĳk ophalen en terugbrengen.
0485/644 993

G o e d ko o p l e e g r u i men van uw tuin, planten, hagen, enz. Gr. off.
0487/715 534


Bĳles wiskunde, fys., alle
wetensch., all niv., jaren
erv., @huis. 0474/976 466


Te koop gevraagd: schilderĳen, strips, LP’s, oude
postkaarten, spullen
van zolder, curiosa, enz.
03/663 65 70
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PLAATS GRATIS EEN GEBOORTE OF
OVERLIJDEN IN DE BRASSCHAATSE FILM
Je kan een geboorte of overlijden via onze website of op ons kantoor
doorgeven voor gratis plaatsing in de rubriek “Burgerlijke Stand”, naast
de wachtdiensten. Op de startpagina van onze website is een opvallende
knop voorzien die rechtstreeks naar de invulpagina’s leidt.

www.brasschaatsefilm.com

Wij stoppen ermee

ALLES MOET WEG
AFSLUITINGEN - POORTEN

Energielaan 10d
Bosduin-Kapellen
0477/382 726

WACHTDIENSTEN
$SRWKHHNYDQGLHQVWYDQWRWXXU

Kijk op www.geowacht.be
of bel 0903/922 48 (na 22u. enkel bellen - € 1.5/min.)
www.kava.be - Noodnummer na 22 u.

Klokkenspecialist J.
Bouten. 03/663 33 73.
Durentĳdlei 15 MtH

via de geowacht-app op uw smartphone
op de wachtaffiche bij u vertrouwde apotheek

QQQQQQQQQQQQ

'RNWHUYDQGLHQVW

GOLD COMPANY te Antwerpen koopt: oud goud,
gouden & zilveren munten, zilveren voorwerpen,
juwelen, diamant, oud papiergeld, merkhorloges,
oude pols- en zakuurwerken, enz. Di-vr. 11-17.30
u., za 11-16 u. Paardenmarkt 27. Tel. 03/233 24
32. Kontante betaling.
www.goldcompany.be

Huisartsenpost (weekend en feestdagen)
voor regio Brasschaat, Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel
Voor deze regio is de huisarts van wacht ENKEL bereikbaar
via onze nieuwe wachtpost. Een afspraak maken is niet
noodzakelijk. Men komt gewoon naar de wachtpost, gelegen
naast de dienst spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat.
Is men te ziek om zich naar de wachtpost te verplaatsen,
bel dan nummer 03/ 650.52.53. De arts bekijkt dan of een
huisbezoek noodzakelijk is en komt in dat geval naar u thuis.

QQQQQQQQQQQQ
Te koop gevraagd: postzegelverzamelingen/
munten/strips/munten/
strips/kuifje. Hoogste
prĳs en contante betaling.
Tel. 0475/622 978



Te koop: werktuigen en
machines voor bouw, hout
en metaalbewerking. Tel.
0486/503 194

Tandarts van dienst Centraal oproepnummer: 0903/39969
Zelfstandige thuisverpleging
Brasschaat & Gooreind (weekenddienst):
0476/467 337
vzw Thuisverpleging Huize Maria
Van Hemelrijcklei 90, 03/651 71 52
Gezinszorg Villers vzw
Gespecialiseerd in ouderzorg, gezinszorg en kraamzorg
#%$#)"! gggWUjY^cj_bWfY\\UbcRU
Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
03/646 67 68, 24/24 u.
Sowel: Solidariteit & Welzijn - Liberale Thuiszorg,
Kipdorp 41 Antwerpen, 03/231 37 34; 24u op 24u
Familiehulp Antwerpen
Gezins-en ouderenzorg, poetsdienst en kraamzorg
Nationalestraat 111, Antwerpen, 03 220 12 40
(bereikb. van ma. tot vr.), www.familiehulp.be
Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen vzw
078/15 20 12 (24/24 u)
H.O.V.K. Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kinderen
Vlaanderen - Mechelsestwg. 194 Antwerpen, 03/216 17 17
Al-Anon - Hulp aan fam. en kinderen v. drankzuchtigen:
03/646 26 04 (René) Donkerdreef 1
AA. Brasschaat
03/239 14 15 of bijeenkomsten Donkerdreef 1
maandag, woensdag, vrijdag om 20 u.
Toxan: bent u verslaafd aan pijnstillers?
Bel ons 03/636 23 53, elke di. vergadering
Netwerk Palliatieve Zorg - Noorderkempen vzw
Advies en hulp rond palliatieve zorg,
Coda Hospice (palliatieve eenheid): 03/432 78 50
Coda Palliatieve Thuiszorg (mét wachtdienst): 03/432.78.40
Coda Dagcentrum: 03/432.78.42Coda Rouwzorg: 03/432.78.43
Dierenarts van dienst
www.wachtdienst-dierenartsen.be
SOS Dierenhulpdienst - 03/325 26 70, voor alle problemen
met huisdieren, ophalen overleden dieren

OPEN KOOKAVOND ITALIË OP 19 OKTOBER
OPHALING HUISVUIL SEPTEMBER/OKTOBER
MAANDAG 26 SEPTEMBER
DINSDAG 27 SEPTEMBER
WOENSDAG 28 SEPTEMBER
DONDERDAG 29 SEPTEMBER
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING
MAANDAG 3 OKTOBER
DINSDAG 4 OKTOBER
WOENSDAG 5 OKTOBER
DONDERDAG 6 OKTOBER
VRĲDAG GEEN OPHALING
ZATERDAG GEEN OPHALING

Er is niets zo gezellig als samen koken en tafelen. Kan je
daarbĳ ook nog de culturele en de maatschappelĳke
gewoontes van Italië leren kennen, dan is het top. KWB
Driehoek heeft een Vlaams-Italiaanse familie bereid gevonden om dit alles waar te maken. De activiteit gaat door
in zaal Drieheem, Rerum Novarumlei 47 op woensdag 19
oktober 2022 stipt om 19.30u. We bereiden onder de leiding van Catharina een aantal typische Italiaanse gerechtjes. Verplicht inschrĳven voor 10 oktober 2022 bĳ Vic De
Schepper (vicdeschepper@telenet.be of 03 651 99 31).
Betaling enkel na akkoord van Vic (Het aantal deelnemers
(M/V/…) is beperkt tot 15). Iedereen kan deelnemen. Voor
de kostprĳs moet je het niet laten: 15 euro, les, ingrediënten en documentatie inbegrepen. (niet KWB-leden betalen
22 euro) te storten op BE 92 7895 5101 8723 van KWB
St Jozef Brasschaat Driehoek Vermelding: koken Italië
+ aantal personen. Waarom nog aarzelen om deel te nemen? Tot dan.
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DAKWERKEN
WIJNANTS JAN

Voor alle dak- en renovatiewerken
5RR¿QJSDQQHQOHLHQRIVLQJHOV
XLWYRHUHQYDQGDNLVRODWLH
+HUVWHOOHQHQRIEHNOHGHQ
en zoveel meer
$OMDDUHUYDULQJJHYHQSULPDVHUYLFH
HQJRHGHNZDOLWHLW

Gezocht: medewerker Ruimte en Wonen
Inschrijven kan t.e.m. 16/10/2022

03 326 46 93 - 0474 988 690
GDNZHUNHQZLMQDQWVHQ]RRQ#JPDLOFRP

brasschaat.be/
vacatures

VIND VANDAAG NOG DE
JOB DIE BIJ JOU PAST!

*HUDQLXPODDQ    6LQW-RELQ¶W*RRU %UHFKW

WANDELEN IN DE ARDENNEN

SCHOORSTEENVEGEN
INSTALLATIEBEDRIJF

Zaterdag 1 oktober: wandeling van Lipperscheid naar
Kautenbach (12 km) (Groot-Hertogdom Luxemburg). Deelname: € 19 (65+) (trein en bus inbegrepen). Info: 03 652 09
68. Via internet: “ardennenwandeling” (in de balk), klikken,
skrollen naar: “bloggen.be”, klikken. Volgende wandeling:
zat 29 okt: stadswandeling Ath. (laatste wandeling van
2022) Hartelĳk welkom!

0475 75 10 80
%9%$

9HUFDXWHUHQHQ=RRQ
reeds vier generaties vakmanschap.

ricoservice@telenet.be
www.ricoservice.be
Veldstraat 271
2930 Brasschaat

Centrale verwarming plaatsing en onderhoud
Sanitaire installaties - loodgieterij
Bestendige herstellingsdienst
Specialisatie Buderus / Junkers / Dru
Gratis prijsbestek hoge rendementsketels/kachels
Condensatieketels / voeringen in inox

Alle natuurstenen
YRRU ERXZZHUI in blauwe
hardsteen - graniet - witte
steen marmer - leisteen;
zoals: dorpels, plinten, vloeren, deur- en raamomlijstingen, sierschouwen, tabletten,
trappen, keuken- en badkameraanrechten.

'HXURPOLMVWLQJ

Toonzaal en werkhuis:

GH %RUUHNHQVOHL    %UDVVFKDDW
7HOID[
ZZZQDWXXUVWHHQYHUFDXWHUHQEH
2SHQLQJVXUHQ dinsdag - donderdag - vrijdag: 10 - 18 uur.
zaterdag: 10 - 16 uur of op afspraak.

Garvo

Bethanielei 2
2930 Brasschaat

Vorselmans BVBA

Garagepoorten
& automatisatie

T: +32 (0)3 663 49 85
M: +32 (0)498 277 157
info@garvo.be
www.garvo.be

Bezoek onze toonzaal:
Di, do, vr: 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Wo:
Op afspraak
Za:
10:00 - 14:00
Zo - ma: Gesloten
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Inkoop oud goud,
juwelen en munten
Herstellingen
Eigen ontwerpen

Bredabaan 246,
Brasschaat
03 430 20 83
di-vr. 10u tot 18u
za. 10u tot 17u

www.denys-co.be

QQQQQQQQQQQQ
OPRIT OF PARKING

in klinkers

Martens Bestratingen bvba

Kurt 0495 571 383

QQQQQQQQQQQQ
Zoekt u een loodgieter,
ook voor kleinigheden.
Bel Koen 03/663 60 79



FONOPLATEN. Koop
LP’s, maxisingles, disco,
soul, rock, jazz, house, 6070-80. Betaal beste prĳs!
GSM 0475/768 188
QQQQQQQQQQQ

KLOKKEN ATELIER
Reparatie alle merken
2 jaar waarborg
Kan ook bĳ u thuis

0497-62 15 62
QQQQQQQQQQQ

Slotenmakerij
Inbraakbeveiliging

Brekelen 44 | 2990 Wuustwezel
03 669 89 86 | 03 669 89 87
info@vanlooverenparket.be
www.vanlooverenparket.be
BEZOEK ONZE
VERNIEUWDE SHOWROOM

Gsm 0475/25 77 93
Kapelsestnwg 98, Brassch.

www.asluc.be

FRIGO-TECHNIEK
03 651 68 43
www.frigo-techniek.be
Veldstraat 325 - 2930 Brasschaat

stylish
inovatief en creatief

Oerdegelijke en zuinige ketels
waar u jarenlang plezier van heeft

Gascondensatieketels: Verkoop - Service - Onderhoud - Warmtepompen ter vervangen van mazout of gasketels - Airconditioning

